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LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W KOMUNIKOWANIU SIĘ NA TERENIE INTERNATU W SPECJALNYM OŚRODKU 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W KRASNYMSTAWIE II ETAP

Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 Identyfikator kosztorysu: OŚRODEK SZ-WYCH2016

 1  Parter pomieszczenia 1.3, 1.25,1.26, 1.27 i 1.24
 1.1  Roboty budowlane
 1  94,01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  m2

 (19,30+4,80+5,50+30,01+6,40+28,0)  94,01

 2  94,01 Rozebranie podkładu,podbudowy pod posadzką  m2
 (19,30+4,80+5,50+30,01+6,40+28,0)  94,01

 3  94,01 Rozbiórki pozostałych elementów stropów pod posadzką  m2
 (19,30+4,80+5,50+30,01+6,40+28,0)  94,01

 4  55,94 Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych  dziurawek gr.1/2 cegły  m2
 (2,30+4,80+2,42+2,55+2,65)*3,80  55,94

 5  24,00 Kominy wolno stojące w budynkach - dwu i trzy kanałowe z pustaków wentylacyjnych  betonowych lub ceramicznych  m

 12*2  24,00

 6  24,00 Obmurowanie przewodów wentylacyjnych, pionów wod-kan cegłami dziurawkami  gr.1/4 cegły, wyprowadzenie ponad 
 dach z wykonaniem koniecznych przebić i obróbek, ociepleniem wełną min. w części poddasza i ponad dachem, 
 zakończenie turbowentem lub czapką +kratki  wentylacyjne stalowe nierdzewne bez zaluzji. 

 m2

 12,0*(0,25+0,75)*2  24,00

 7  4,05 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie  cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły  m3
 1,0*2,30*2*0,28+1,0*2,30*1,20  4,05

 8  9,60 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach gr. 25 i 120 cm z cegieł dostarczanie i obsadzenie belek stalowych I NP 
 200-260mm zgodnie z projektem

 m

 1,20*2*2 +1,20*4  9,60

 9  2,12 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły dziurawki .  m3

 1,0*2,10*2*0,25+1,0*2,1*0,51  2,12

 10  2,00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2m2  szt

 11  11,07 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2.0m2  m2
 0,90*2,05*6  11,07

 12  10,80 Skrzydła drzwiowe płytowe z płyty wiórowo klejowej otworowanej wewnętrzne mocowane na trzech zawiasach, 
 fabrycznie wykończone w okleinie CPL pełne i łazienkowe z szyba i nawietrzakiem  jednoskrzydłowe kompletne z 
 zamkiem patentowym.

 m2

 0,90*2,0*6  10,80

 13  343,29 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  m2
 (19,30+4,80+5,50+30,01+6,40+28,0)
 (6,24+6,13)*2*3,80+(5,47+6,13)*2*3,80+(2,70+6,13)*2*3,80

 94,01
 249,28

 14  343,29 Gruntowanie powierzchni poziomych sufitów i ścian gruntem wzmacniajacym  m2
 (19,30+4,80+5,50+30,01+6,40+28,0)
 (6,24+6,13)*2*3,80+(5,47+6,13)*2*3,80+(2,70+6,13)*2*3,80

 94,01
 249,28

 15  343,29 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych zaprawą  c.w z piasku kwalifikowanego gr. 1mm - powierzchnia 
 przecieranego tynku na stropach i ścianach  po uprzednim zdjęciu warstw farby.

 m2

 (19,30+4,80+5,50+30,01+6,40+28,0)
 (6,24+6,13)*2*3,80+(5,47+6,13)*2*3,80+(2,70+6,13)*2*3,80

 94,01
 249,28

 16  111,42 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostok.na podłożu z 
 cegły,pustaków ceramicznych tynki z zapr.cementowo-wapiennej  z piasku kwalifikowanego gr. 1mm  ,pow.otynk.w 
 jednym miejscu do 2m2

 m2

 (2,24+4,80+2,42+2,55+2,65)*3,80*2  111,42
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 17  94,01 Malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi   dwukrotnie +  gruntowanie tynków wewnętrznych sufitów.   m2
 (19,30+4,80+5,50+30,01+6,40+28,0)  94,01

 18  304,99 Malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi   dwukrotnie +  gruntowanie tynków wewnętrznych ścian.   m2

 (6,24+6,13)*2*3,80+(5,47+6,13)*2*3,80+(2,70+6,13)*2*3,80+55,71  304,99

 19  94,01 Gruntowanie powierzchni poziomych folią w płynie dwukrotnie podłoża pod posadzkę. [M=2]  m2
 (19,30+4,80+5,50+30,01+6,40+28,0)  94,01

 20  94,01 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na zaprawie styropian 
 twardy posadzkowy gr. 3 cm

 m2

 (19,30+4,80+5,50+30,01+6,40+28,0)  94,01

 21  4,70 Podkłady pod posadzkę gr. 5 cm  z zaprawy cementowej M 10 wykonanej na bazie piasku rzecznego na stropie z 
 zatarciem na ostro ułozonej na uprzednio wykonanej izolacji p. wilg. i termicznej. 

 m3

 (19,30+4,80+5,50+30,01+6,40+28,0)*0,05  4,70

 22  94,01 Mechaniczne szlifowanie podkładu betonowego pod podłogę z wykładziny termozgrzewalnej z odkurzeniem  m2
 (19,30+4,80+5,50+30,01+6,40+28,0)  94,01

 23  94,01 Gruntowanie powierzchni poziomych dyspersyjnym środekiem  gruntującym  np.  UZIN-PE 360 , przeznaczonym do 
 podłoży mineralnych dla poprawienia  przyczepność masy szpachlowej.

 m2

 (19,30+4,80+5,50+30,01+6,40+28,0)  94,01

 24  94,01 Ułożenie - wklejenie siatki z włókna szklanego  przeznaczonej do wzmocnienia posadzki  m2
 (19,30+4,80+5,50+30,01+6,40+28,0)  94,01

 25  94,01 Warstwy niwelująco-wyrównawcze  gr. warstwy do 0-10 mm masą samopoziomującą np UZIN-NC 150 ÖkoLine   
 przeznaczoną do wygładzania i wyrównywania podłoży, przy warstwach o grubości 0-10 mm. Przeznaczona do  
 układania wykładziny po 24 godz. Masa o niewielkich naprężeniach, wysoka odporność na zginanie i nacisk. 
 Zaokrąglenie naroży przez wklejenie taśmy w połączenia ściany z podłożem łuk o promieniu 3 cm.. 

 m2

 (19,30+4,80+5,50+30,01+6,40+28,0)  94,01

 26  94,01 Pogrubienie warstwy o 1 mm [R=3;M=3;S=3]  m2
 (19,30+4,80+5,50+30,01+6,40+28,0)  94,01

 27  94,01 Mechaniczne szlifowanie podkładu  pod podłogę z wykładziny termozgrzewalnej.  m2
 (19,30+4,80+5,50+30,01+6,40+28,0)  94,01

 28  0,00 Posadzki z wykładzin winylowych termozgrzewalnych homogenicznych grubość warstwy uzytkowej 2 mm , 
 zabezpieczenie powierzchni iQ PUR wykładzina musi byc odporna na oddziaływanie nóg, kołek krzeseł, klejona do 
 podłoża na całej powierzchni, z wywinięciem na scianę jako cokolik na wys. 10 cm, z wyobleniem połaczenia podlogi ze
 ścianą wkładką z tworzywa łuk o śr. 3 cm.  

 m2

 29  88,33 Zgrzewanie wykładzin rulonowych  m2
 6,24*6,13+5,47*6,13+2,70*6,13  88,33

 1.2  Roboty instalacji wod-kan i CO
 1.3  Instalacja CO
 30  10,00 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 10-15 mm  m

 1,0*2*5  10,00

 31  30,00 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego na gwint o średnicy 15-20 mm  m
 5,0*2*3  30,00

 32  10,00 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 15-20 mm  szt

 33  5,00 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2  kpl

 34  16,00 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego  szt

 1.4  Instalacja wod-kan
 35  15,00 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu żużlowego o przekr.do 0.040 m2  m

 36  7,50 Uzupełnienie posadzek cementowych o powierzchni 1.0 do 5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro  m2

 1.5  Centralnego ogrzewania
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 37  24,00 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, średnica zewnętrzna 22 mm, włączenie w 
 istniejącą instalację zasilającą piony P 2, P3, P5.

 m

 4,0*2*3  24,00

 38  24,00 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, średnica zewnętrzna 18 mm  m
 4,0*2*3  24,00

 39  7,00 Zawór grzejnikowy termostatyczny z głowicą o średnicy nominalnej 15 mm  szt

 40  5,00 Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15 mm  szt

 41  7,00 Zawory odcinające na galazce powrotu w instalacji CO z rur miedzianych spawanych, lutowanych 10-15 mm  szt

 42  16,00 Łaczniki miedziane trójniki  o średnicy zewnętrznej 15 mm  kpl

 43  30,00 Łaczniki miedziane czwórniki   jednopłaszczyznowe o średnicy zewnętrznej 15 mm  kpl

 44  16,00 Łaczniki miedziane kolana   o średnicy zewnętrznej 15 mm  kpl

 45  5,00 Grzejniki stalowe płytowe typ C-11/600/1400 szt 2  ,  C-22/600/1400 szt 2  i typ C-21S/600/1400 szt 1.  kpl

 46  2,00 Grzejniki  łazienkowy Gł 2 S i Gł 4  szt

 47  48,00 Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych c.o. w budynkach niemieszkalnych  m

 48  7,00 Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji  szt

 1.6  Instalacje elektryczne 
 49  132,36 Wykucie w ścianach i suficie  z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych i pionowych  o głęb.i szer. 

 1/4x1/4 cegły pod instalację elektr.
 m

 (6,13*6+3,80*6+3*2,20)*2  132,36

 50  132,36 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z 
 przewodami elektrycznymi,szer.pasów tynku do 10cm

 m

 (6,13*6+3,80*6+3*2,20)*2  132,36

 51  264,72 Przewody YDYp  układane p.t.w gotowych bruzdach dla istal gniazd 3x2,5 mm2 instal oświetleniowej 3x1,5 mm2 
 zgodnie z dokumentacją.

 m

 (6,13*6+3,80*6+3*2,20)*2*2  264,72

 52  25,00 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej (gipsowej) - 
 wyk.ślepych otworów ręcznie - cegła

 szt

 53  30,00 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 80mm o 3 wylotach i przekroju przewodu do 
 2.5mm2,sposób mocowania gips-cement

 szt

 54  5,00 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik n.t.do przygotowanego 
 podłoża świecznikowy jedno i dwu biegowy

 szt

 55  15,00 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t.2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach  szt

 56  8,00 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych ORN 4x18W  szt

 57  4,00 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych FCW 2xPL18W  lub RUBIN 418 SLA kloszem z 
 tworzyw sztucznych  zawieszanych  2xPL18W z modułem awaryjnym 

 szt

 58  70,00 Podłączenie przewodów pojedyńczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce - przekrój żył do 4mm2  szt

 59  4,00 Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1 fazowych - pierwszy  pomiar

 60  6,00 Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1 fazowych - za każdy następny pomiar  pomiar

 2  Roboty wykończeniowe łazienki które mogą być wykonane w późniejszym terminie
 2.7  Pom. łazienki rob. budolwne wykończeniowe, instalacje wod-kan, i elektryczne

 61  75,92 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i 
 wyrównanym podłożu - płytki o wym.20x30 cm. dwukrotna izolacja p.wilg. folią plynną ścian w obrębie kabiny 
 natryskowej.

 m2

 (2,40+2,40)*2*3,80+(2,55+2,64)*2*3,80  75,92

 62  11,90 Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym 
 podłożu - płytki o wym.20x20 cm

 m2

 5,50+6,40  11,90

 63  8,80 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej  metodą zwykłą, wym.płytek 10x10 cm  m
 2,10*2+2,30*2  8,80

 2.8  Instalacja wod-kan 
 64  97,50 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły  m

 'śr, 20mm'    7,0*2+5,50*2+10,0*2*2
 'śr, 15mm'  7,0+5,50+10,0*2

 65,00
 32,50

 65  97,50 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t.w bruzdach w betonie - rura o średnicy do 36 mm osłonowe dla 
 instal. wod. w izolacji thernaflex gr. izolacji 9 i 13 mm

 m
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 66  107,50 Rurociągi łączone metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych, z rur PE o średnicy 
 20 mm, wpięcie w istniejącą instal. c.w.u, c.c.w.u,  w. oraz piony P5 i P4

 m

 2,50*4
 'śr, 20mm'    7,0*2+5,50*2+10,0*2*2
 'śr, 15mm'  7,0+5,50+10,0*2

 10,00
 65,00
 32,50

 67  10,01 Rurociągi kanalizacyjne  wewnątrz budynków, z rur PCW o średnicy 50 mm wraz z kształtkami  m
 4,82+2,55+2,64  10,01

 68  56,30 Rurociągi kanalizacyjne  wewnątrz budynków, z rur PCW o średnicy 110 mm oraz piony kanalizacyjne P4 i P5 wraz z 
 kształtkami 

 m

 11,50+14,0*2+16,80  56,30

 69  10,00 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, o 
 średnicy nominalnej 15 mm

 szt

 70  4,00 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 50
 mm

 podejście

 71  2,00 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 100 mm wciskowych  podejść

 72  2,00 Rury wywiewne o średnicy 100 mm żeliwne  szt

 73  90,00 Próba szczelności instalacji wodociągowych - rurociągi o średnicy do 65 mm w budynkach niemieszkalnych  m

 2.9  Instalowanie osprzętu,  biały montaż 
 74  2,00 Baterie umywalkowe  ścienne o średnicy nominalnej 15 mm  szt

 75  2,00 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym  szt

 76  2,00 Baterie natryskowe  ścienne o średnicy nominalnej 15 mm  szt

 77  2,00 Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego z kabiną dwustronną ze szkła akrylowego  kpl

 78  2,00 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany - "Kompakt"  kpl

 79  2,00 Zawory przy zasileniu spłuczki   o średnicy nominalnej 15 mm  szt

 80  12,00 Zawory odcinające  sieci wodociągowych, o średnicy nominalnej 20 mm  szt

 3  Piętro  pomieszczenia 2.3, 2.20, 2.19, 2.21, 2.23, 2.24.
 3.1  Roboty budowlane 
 81  88,33 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  m2

 (2,30+0,12+3,82)*6,13+(2,55+0,12+2,80)*6,13+2,70*6,13  88,33

 82  88,33 Rozebranie podłoża pod posadzką  m2
 (2,30+0,12+3,82)*6,13+(2,55+0,12+2,80)*6,13+2,70*6,13  88,33

 83  88,33 Rozbiórki elementów podkładu pod posadzką  m2
 (2,30+0,12+3,82)*6,13+(2,55+0,12+2,80)*6,13+2,70*6,13  88,33

 84  55,71 Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych  dziurawek gr.1/2 cegły  m2
 (2,24+4,80+2,42+2,55+2,65)*3,80  55,71

 85  24,00 Kominy wolno stojące w budynkach - dwu i trzy kanałowe z pustaków wentylacyjne betonowych  lub ceramicznych  m

 12*2  24,00

 86  24,00 Obmurowanie przewodów wentylacyjnych, pionów wod-kan cegłami dziurawkami  gr.1/4 cegły, wyprowadzenie ponad 
 dach z wykonaniem koniecznych przebić i obróbek, ociepleniem wełną min. w części poddasza, zakończenie 
 turbowentem lub czapką +kratki  wentylacyjne stalowe nierdzewne. 

 m2

 12,0*(0,25+0,75)*2  24,00

 87  3,16 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie  cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły  m3
 1,0*2,30*0,28+1,0*2,10*1,20  3,16

 88  7,20 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł dostarczanie gr. 25 i 120 cm i obsadzenie belek stalowych I NP 
 200-260mm

 m

 1,20*2+1,20*4  7,20

 89  1,60 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły dziurawki .  m3

 1,0*2,10*0,25+1,0*2,10*0,51  1,60

 90  1,00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2  szt

 91  11,07 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2.0m2  m2
 0,90*2,05*6  11,07
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 92  10,80 Skrzydła drzwiowe płytowe z płyty wiórowo klejowej otworowanej wewnętrzne mocowane na trzech zawiasach, 
 fabrycznie wykończone w okleinie CPL pełne i łazienkowe z szyba i nawietrzakiem  jednoskrzydłowe kompletne z 
 zamkiem patentowym.

 m2

 0,90*2,0*6  10,80

 93  329,97 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  m2
 19,20+4,6+5,5+29,4+6,5+33,2
 (6,24+6,13)*2*3,80+(5,47+6,13)*2*3,80+(2,70+3,80)*2*3,80

 98,40
 231,57

 94  329,97 Gruntowanie powierzchni  sufitów i ścian  gruntem wzmacniajacym  m2
 19,20+4,6+5,5+29,4+6,5+33,2
 (6,24+6,13)*2*3,80+(5,47+6,13)*2*3,80+(2,70+3,80)*2*3,80

 98,40
 231,57

 95  162,55 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych zaprawą  c.w z piasku kwalifikowanego gr. 1mm - powierzchnia 
 przecieranego tynku na stropach po uprzednim zdjęciu warstw farby

 m2

 6,24*6,13+5,47*6,13+2,70*6,13
 (6,24+6,13)*2*3

 88,33
 74,22

 96  111,42 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostok.na podłożu z 
 cegły,pustaków ceramicznych tynki z zapr.cementowo-wapiennej  z piasku kwalifikowanego gr. 1mm  ,pow.otynk.w 
 jednym miejscu do 2m2

 m2

 (2,24+4,80+2,42+2,55+2,65)*3,80*2  111,42

 97  98,40 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów  m2
 19,20+4,6+5,5+29,4+6,5+33,2  98,40

 98  286,57 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian  m2

 (6,24+6,13)*2*3,80+(5,47+6,13)*2*3,80+(2,70+3,80)*2*3,80+55  286,57

 99  98,40 Gruntowanie powierzchni poziomych folią w płynie dwukrotnie podłoża pod posadzkę. [M=2]  m2
 19,20+4,6+5,5+29,4+6,5+33,2  98,40

 100  98,40 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na zaprawie styropian 
 twardy posadzkowy gr. 3 cm

 m2

 19,20+4,6+5,5+29,4+6,5+33,2  98,40

 101  4,70 Podkłady pod posadzkę gr. 5 cm  z zaprawy cementowej M 10 wykonanej na bazie piasku rzecznego na stropie z 
 zatarciem na ostro ułozonej na uprzednio wykonanej izolacji p. wilg. i termicznej. 

 m3

 (19,30+4,80+5,50+30,01+6,40+28,0)*0,05  4,70

 102  98,40 Mechaniczne szlifowanie podkładu betonowego pod podłogę z wykładziny termozgrzewalnej z odkurzeniem  m2
 19,20+4,6+5,5+29,4+6,5+33,2  98,40

 103  98,40 Gruntowanie powierzchni poziomych dyspersyjnym środekiem  gruntującym  np.  UZIN-PE 360 , przeznaczonym do 
 podłoży mineralnych dla poprawienia  przyczepność masy szpachlowej.

 m2

 19,20+4,6+5,5+29,4+6,5+33,2  98,40

 104  98,40 Analogia ułożenie - wklejenie siatki z włókna szklanego  przeznaczonej do wzmocnienia posadzki  m2
 19,20+4,6+5,5+29,4+6,5+33,2  98,40

 105  98,40 Warstwy niwelująco-wyrównawcze z masy wyrównująco-wygładzającej gr. warstwy do 0-10 mm mm masą 
 samopoziomującą np UZIN-NC 150 ÖkoLine   przeznaczoną do wygładzania i wyrównywania podłoży, przy warstwach
 o grubości 0-10 mm. Przeznaczona do  układania wykładziny po 24 godz. Masa o niewielkich naprężeniach, wysoka 
 odporność na zginanie i nacisk. Zaokrąglenie naroży połączenia ściany z podłożem łuk o prpmieniu 3 cm.. 

 m2

 19,20+4,6+5,5+29,4+6,5+33,2  98,40

 106  98,40 Pogrubienie warstwy o 1 mm [R=3;M=3;S=3]  m2
 19,20+4,6+5,5+29,4+6,5+33,2  98,40

 107  98,40 Mechaniczne szlifowanie podkładu  pod podłogę z wykładziny termozgrzewalnej.  m2
 19,20+4,6+5,5+29,4+6,5+33,2  98,40
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 108  98,40 Posadzki z wykładzin winylowych termozgrzewalnych homogenicznych grubość warstwy uzytkowej 2 mm , 
 zabezpieczenie powierzchni iQ PUR wykładzina musi byc odporna na oddziaływanie nóg, kołek krzeseł, klejona do 
 podłoża na całej powierzchni, z wywinięciem na scianę jako cokolik na wys. 10 cm, z wyobleniem połaczenia podlogi ze
 ścianą wkładką z tworzywa łuk o śr. 3 cm.  

 m2

 19,20+4,6+5,5+29,4+6,5+33,2  98,40

 109  98,40 Zgrzewanie wykładzin rulonowych  m2
 19,20+4,6+5,5+29,4+6,5+33,2  98,40

 3.2  Roboty instalacyjne rozb. wod-kan i CO. 
 110  10,00 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 10-15 mm  m

 111  6,00 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 15-20 mm  szt

 112  6,00 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2  kpl

 113  24,00 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego  szt

 3.5  Centralnego ogrzewania
 114  16,00 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, średnica zewnętrzna 22 mm  m

 115  18,00 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, średnica zewnętrzna 15 mm  m

 116  7,00 Zawór grzejnikowy termostatyczny z głowicą o średnicy nominalnej 15 mm  szt

 117  5,00 Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15 mm  szt

 118  18,00 Łaczniki miedziane trójniki  o średnicy zewnętrznej 15 mm  kpl

 119  18,00 Łaczniki miedziane kolana   o średnicy zewnętrznej 15 mm  kpl

 120  5,00 Grzejniki stalowe płytowe typ C-11/600/1400 szt 2  ,  C-22/600/1400 szt 2  i typ C-21S/600/1400 szt 1.  kpl

 121  2,00 Grzejniki  łazienkowy Gł 2 S i Gł 4  szt

 122  63,00 Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych c.o. w budynkach niemieszkalnych  m

 123  6,00 Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji  szt

 3.6  Instalacje elektryczne 
 124  132,36 Wykucie w ścianach i suficie  z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych i pionowych  o głęb.i szer. 

 1/4x1/4 cegły pod instalację elektr.
 m

 (6,13*6+3,80*6+3*2,20)*2  132,36

 125  132,36 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z 
 przewodami elektrycznymi,szer.pasów tynku do 10cm

 m

 (6,13*6+3,80*6+3*2,20)*2  132,36

 126  264,72 Przewody YDYp  układane p.t.w gotowych bruzdach dla istal gniazd 3x2,5 mm2 instal oświetleniowej 3x1,5 mm2 
 zgodnie z dokumentacją.

 m

 (6,13*6+3,80*6+3*2,20)*2*2  264,72

 127  25,00 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej (gipsowej) - 
 wyk.ślepych otworów ręcznie - cegła

 szt

 128  30,00 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 80mm o 3 wylotach i przekroju przewodu do 
 2.5mm2,sposób mocowania gips-cement

 szt

 129  5,00 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik n.t.do przygotowanego 
 podłoża świecznikowy jedno i dwu biegowy

 szt

 130  15,00 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t.2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach  szt

 131  8,00 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych ORN 4x18W  szt

 132  4,00 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych FCW 2xPL18W  lub RUBIN 418 SLA kloszem z 
 tworzyw sztucznych  zawieszanych  2xPL18W z modułem awaryjnym 

 szt

 133  70,00 Podłączenie przewodów pojedyńczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce - przekrój żył do 4mm2  szt

 134  4,00 Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1 fazowych - pierwszy  pomiar

 135  6,00 Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1 fazowych - za każdy następny pomiar  pomiar

 4  Roboty wykończeniowe łazienki które mogą być wykonane w późniejszym terminie
 4.7  Pom. łazienki rob. budolwne wykończeniowe, instalacje wod-kan, i elektryczne

 136  75,92 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i 
 wyrównanym podłożu - płytki o wym.20x30 cm. dwukrotna izolacja p.wilg. folią plynną ścian w obrębie kabiny 
 natryskowej.

 m2

 (2,40+2,40)*2*3,80+(2,55+2,64)*2*3,80  75,92
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 137  12,00 Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym 
 podłożu - płytki o wym.20x20 cm

 m2

 5,50+6,50  12,00

 138  8,80 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej  metodą zwykłą, wym.płytek 10x10 cm  m
 2,10*2+2,30*2  8,80

 4.8  Instalacja wod-kan 
 139  10,00 Rurociągi łączone metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych, z rur PE o średnicy 

 20 mm
 m

 10  10,00

 140  10,00 Rurociągi łączone metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych, z rur Stabi Glass  o 
 średnicy 15 mm wraz z kształtkami 

 m

 10  10,00

 141  10,01 Rurociągi kanalizacyjne  wewnątrz budynków, z rur PCW o średnicy 50 mm wraz z kształtkami  m
 4,82+2,55+2,64  10,01

 142  2,00 Rurociągi kanalizacyjne  wewnątrz budynków, z rur PCW o średnicy 110 mm wraz z kształtkami  m
 2  2,00

 143  10,00 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, o 
 średnicy nominalnej 15 mm

 szt

 144  4,00 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 50
 mm

 podejście

 145  2,00 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 
 110 mm

 podejście

 146  90,00 Próba szczelności instalacji wodociągowych - rurociągi o średnicy do 65 mm w budynkach niemieszkalnych  m

 4.9  Instalowanie osprzętu,  biały montaż 
 147  2,00 Baterie umywalkowe  ścienne o średnicy nominalnej 15 mm  szt

 148  2,00 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym  szt

 149  2,00 Baterie natryskowe  ścienne o średnicy nominalnej 15 mm  szt

 150  2,00 Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego z kabiną ze szkła akrylowego dwuścienne  kpl

 151  2,00 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany - "Kompakt"  kpl

 152  2,00 Zawory przy zasileniu spłuczki   o średnicy nominalnej 15 mm  szt

 ----- Koniec wydruku -----


